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Vlastivědné listy
Boskovicka Číslo 1

říjen 2015
ročník 23 (28)

Klub přátel Boskovmc

Výroční zpráva
za rok 2007

Boskovice, leden 2006

20 let
9. 5. 1995 
- Přípravná schůze KPB v 17.00 v S3 Soko-
lovny - projednán návrh stanov a zvolen 
přípravný výbor
14. 6. 1995 
- Ministerstvo vnitra ČR schválilo založe-
ní Klubu přátel Boskovic a provedlo jeho 
registraci - přidělilo IČO 62075497
26. 9. 1995
- První řádná členská schůze KPB. Zvolen 
výbor ve složení: předseda Klubu Jaroslav 
Bránský, místopředsedkyně Eva Šmétko-
vá, jednatel Jiří Bušina, pokladní Jarmila 
Winklerová, kronikářka Miroslava Minxo-
vá, Ilja Melkus a Milan Pupík, předseda 
revizní komise Přemysl Reibl a členové 
Miroslava Menšíková a Josef Šafář.
12. 12. 1995 
- Klub získal grant OSF Praha na vydávání 
VLB

5. 2. 1996
- Členská schůze - KPB má 62 členů - kurz 
pro průvodce ve spolupráci s BeVe
24. 9. 1996
- Výbor projednal Zásady pro vypracování 
územního plánu Boskovic a předal staveb-
nímu úřadu řadu připomínek

18. 3. 1997
- Klub získal dva granty - na výtvarnou 
soutěž a vydávání VLB

22. 6. 1999
- KPB je na internetových stránkách měs-
ta
14. 12. 1999
- Rezignace Jaroslava Bránského na funk-
ci předsedy KPB ze zdravotních důvodů 
- pověřena místopředsedkyně Eva Šmét-
ková

14. 10. 2000
- Setkání s Boskováky, žijícími v Praze

16. 5. 2006 
- Třetí setkání členů klubu a Boskováků 
žijících v Praze

jaro 2007
- Spolupráce členů klubu se studenty gym-
názia - o nuceně nasazených
5. 4. 2007 
- Setkání s Boskováky na výstavě o Bosko-
vicích v Praze

26. 2. 2008
- Radní odmítli pamětní desku k Aleji Sva-
topluka Čecha
27. 5. 2008
- Setkání s Boskováky žijícími v Praze
4. 6. 2008 
- Beseda s Olgou Oldřichovou - Šicnero-
vou - Olympiáda v Londýně 1948

podzim 2009
- Medailónky významných osobností na 
internetu

21. 8. 2010
- Návštěva z Klubu přátel Pardubicka

podzim 2014
- Vyvázání 20 ročníků VLB

Stanovy 
Klubu přátel Boskovic 

Článek 1.
My, občané a přátelé Boskovic ve sna-
ze sdružit všechny, kdož mají kladný 
vztah k našemu městu, jeho historii, 
současnosti i budoucnosti jsme se roz-
hodli ustanovit Klub přátel Boskovic, 
občanské sdružení.
Klub je dobrovolné nepolitické 
sdružení občanů, majících zájem o 
historii, současnost i budoucnost Bos-
kovic, jeho místních částí i okolí.

Článek 2.
Cílem a účelem Klubu je:
2.1. propagovat historii Boskovic, pře-
devším její přínos naší společnosti
2.2. usilovat o ochranu a obnovu 
památek ve městě. Organizovat akce 
na záchranu ohrožených památek, 
jejich souborů a pozitivních hodnot 
životního prostředí
2.3. usilovat o prohlubování odbor-
ných znalostí a rozvoj osvětové, pro-
pagační a publikační činnosti členů 
Klubu
2.4. popularizovat významné osobnos-
ti města, seznamovat s nimi širokou 
veřejnost. Ve zvlášť významných pří-
padech usilovat o vybudovaní pamět-
ních desek těmto osobnostem
2.5. podávat návrhy a připomínky 
voleným orgánům města i úřadům k 
problematice města Boskovic. ... atd.

Eva Šmétková na výroční členské schůzi v roce 2011

Členové výboru Klubu přátel Boskovic  
v letech 1995 - 2015
První výbor KPB: Předseda Jaroslav Brán-
ský, místopředseda Jiří Bušina, Ilja Melkus, 
kronikářka Miroslava Minxová, Miroslav 
Pupík, místopředsedkyně Eva Šmétková 
a pokladní Jarmila Winklerová. 
Revizní komise: Přemysl Reibl, Libuše Vál-
ková, Miroslava Menšíková.
Za 20 let se ve výboru vystřídali: Jaroslav 
Bránský, Jiří Bušina, Rudolf Burgr, Eva Čado-
vá, Alice Dobešová, Dana Henková, Jarosla-
va Kovaříková, Kateřina Krajná, Ilja Melkus, 
Eliška Pokorná, Miroslav Pupík, Vlasta 
Procházková, Oldřiška Sokolová, Oldřich 
Talacko, Zdeněk Vašek, Jarmila Winklerová, 
Marie Ženatová a Stanislav Živný. 
S výborem významně spolupracovali Josef 
Šmétka, Tomáš Pitner, Kateřina Krajná a Adé-
la Kolouchová.
V revizní komisi: Marie Janků, Miroslava 
Menšíková, Květa Mezerová, Eva Nečasová, 
Přemysl Reibl, Josef Šafář a Bohumil Válka.

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou mimořádné 

číslo Vlastivědných listů, věnované 
20. výročí Klubu přátel Boskovic. V 
osmi tematických blocích Vám ve 
stručnosti představujeme činnost klu-
bu. Na jedné straně výčtem akcí, které 
klub pořádal nebo na kterých se podí-
lel a na druhé pak archivními materiá-
ly - novinovými články, titulními stra-
nami publikací a zejména dobovými 
fotografiemi, které jsme shromáždili v 
průběhu uplynulých dvaceti let.

Výbor Klubu přátel Boskovic

Regionální noviny Boskovicka 25. 4. 1995

Josef Šafář přednáší zprávu o revizi hospodaření na výroční schůzi v roce 2008
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Občany se snažíme zapojit do řešení problémů města
18. 6. 1997 
- Hovory s radnicí. Téma: práce na radni-
ci. Za město starosta Vratislav Smoleja a 
několik členů rady a vedoucích odborů.  
2. 12. 1997 
- Hovory … se starostou města Vratislavem 
Smolejou za účasti místostarostky Jarmi-
ly Stloukalové, tajemníka Pavla Vlacha a 
několika členů rady
jaro 1999
- Hovory ... se starostou Vratislavem Smo-
lejou
jaro 1999
- Hovory s... MUDr. Janem Krejstou 
o nemocnici
18. 5. 1999
- Hovory ... o bezpečnostní situaci ve 
městě (se zástupci Policie ČR a Městské 
policie)
14. 6. 1999
- Hovory ... s Vlastimilem Kolářem o rekon-
strukci Masarykova náměstí
11. 2. 2000
- Hovory ... s Stanislavem Bělehrádkem, 
senátorem na téma Příprava vyšších územ-
ně–správních celků
19. 8. 2000
- Účast na Festivalu Letovice 3+1 (výstav-
ka)
19. 9. 2000
- Setkání u bábovky se starostou Josefem 
Dohnálkem
3. 10. 2000
- KPB svolal schůzku neziskových organi-
zací do restaurace Makkabi
14. 11. 2000
- Schůzka neziskových organizací
únor 2001
- Beseda Co nám přinese vstup do Evrop-
ské unie 
21. a 22. 9. 2001
- Akční plánování - Židovské město v Bos-
kovicích a Boskovice v židovském městě
28. a 29. 6. 2002
- Plánovací víkend o židovském městě
21. 9. 2002
- Plánovací víkend o židovském městě 
(grant nadace Partnerství na lavičky a od-
padkové koše)
24. 9. 2002
- Festival Letovice 3+1 - účast
15. 10. 2002
- Hovory ... o dopravních problémech
9. 12. 2002
- Schůzka neziskových organizací (VOK-
NO)
15. 5. 2003
- Instalace laviček a odpadkových košů 
v židovském městě
7. 4. 2003
- Hovory s radnicí - František Sivera, Jaro-
míra Vítková, Lubomír Petrželka
17. 6. 2003
- Hovory ... s policií - František Sivera, 
David Krátký, zástupce PČR
21. 8. 2003
- Festival Letovice 3+1 - výstavka
září 2004
- Právo na každý den - 2 přednášky
30. 11. 2005
- Hovory ... téma: Nemocnice dnes a zítra. 
Přítomni za město F. Sivera, J. Vítková, 
L. Petrželka, za nemocnici Boskovice gen. 
ředitel MUDr. F. Jimramovský a MUDr. 
M. Klíč.
24. 11. 2006
- Hovory ... o dopravě - se zástupcem fir-
my Kordis, která připravovala Integrovaný 
dopravní systém v Jihomoravském kraji 
9. 10. 2007
- Hovory ... o dopravě v Boskovicích. Za 
město Jar. Dohnálek, J. Vítková, M. Běle-
hrádková a D. Krátký - velitel MP.






 











































































  
      

 

Litinové lavičky, zakoupené do židovské čtvrti z grantu Nadace Partnerství

Hovory ... o nemocnici se zástupci města a Nemocnice Boskovice

Hovory ... o nemocnici se zástupci města a Nemocnice Boskovice

Hovory ... o dopravě se starostou, místostarostkou, vedoucí odboru dopravy  
a velitelem městské policie














             






Klub přátel BoskovicKlub přátel BoskovicKlub přátel BoskovicKlub přátel BoskovicKlub přátel Boskovic

Vás zveVás zveVás zveVás zveVás zve
na Hovory s...na Hovory s...na Hovory s...na Hovory s...na Hovory s...

na témana témana témana témana téma

PROBLÉMYPROBLÉMYPROBLÉMYPROBLÉMYPROBLÉMY
DOPRAVYDOPRAVYDOPRAVYDOPRAVYDOPRAVY

v Boskovicíchv Boskovicíchv Boskovicíchv Boskovicíchv Boskovicích
za účasti

zástupců MěÚ Boskovice,
městské a státní policie

které se konají
v úterý 9. října 2007 v 17 hodin
ve videosále Katolického domu.

Těšíme se na Vaši účast!
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Aktivizujeme mládež soutěžemi a přehlídkami 
20. 6. 1996 
- vyhodnocení literárně-vlastivědné sou-
těže Poklady staré truhly. Publikace za 
přispění OSF Praha

11. 6. 1997
- Výstava prací ze soutěže Boskovice mla-
dých výtvarníků na galerii sokolovny

31. 3. 1998
- Vyhlášení literární soutěže Ze zápisníku 
mladého novináře (grant OSF Praha)

4. 5. 1999
- Přehlídka malých jevištních forem v aule 
Gymnázia

8. 3. 2000
- Přehlídka Komorní hudba a zpěv na 
základních a středních školách v Bosko-
vicích

18. 12. 2001
- Vyhlášena soutěž Malujeme s Kubínem

1. 10. 2002
- Výstava prací ze soutěže Malujeme 
s Kubínem v Galerii Otakara Kubína

23. 6. 2009
- Vernisáž výstavy k výtvarné soutěži Jsou 
Boskovice zdravým městem?

27. 11. 2012
- Fotografická soutěž Boskovice známé 
i neznámé - výstava v přísálí kina














Výstava Boskovice mladých výtvarníků Výstava nejlepších prací soutěže Malujeme s Kubínem

Rudolf Burgr hodnotí soutěž Ze zápisníku mladého novinářeEva Šmétková a Eva Čadová ocenily nejlepší autory ve 
výtvarné soutěži Jsou Boskovice zdravým městem?

Výstava fotografií ze soutěže Boskovice známé i neznámé

Regionální noviny Boskovicka 17. 6. 1997

Regionální noviny Boskovicka 15. 11. 1998
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Čtrnáctkrát jsme oslovili tiskárny pro tisk knih, brožur, 
pohlednic i skládaček

22. 10. 1996
- Křest knihy Boskovice ve fotografiích Vla-
dimíra Bláhy na kterou KPB přispěl

27. 6. 1999
- Brožurka Památky židovského města 
v Boskovicích v češtině, němčině a ang-
ličtině
27. 6. 1999
- Křest knihy Jaroslava Bránského Židé 
v Boskovicích

25. 2. 2002
- Vydání replik historických pohlednic 
Boskovic a židovského města

25. 3. 2003
- Vydání dvou pohlednic s obrazy Otakara 
Kubína
8. 7. 2003
- Brožura Naučné stezky Hradní okruh

3. 8. 2004
- Vydání Pověstí a vyprávěnek z Boskovic

18. 1. 2005
- Veřejná prezentace knihy Jaroslava Kle-
novského Židovská čtvrť v Boskovicích
30. 4. 2005
- Veřejná prezentace knihy Oldřicha Siro-
vátky Lidové písně, dětské hry a pověsti 
z Boskovicka
říjen 2005
- Vydaní knihy Jaroslava Koutného Bosko-
vický betlém + jeho prezentace v Muzeu 
Boskovicka

září 2006
- Druhé vydání knihy Jaroslava Koutného 
Boskovice - můj Betlém

prosinec 2010
- Nové vydání knížky Miroslavy Minxové 
Pověsti a vyprávěnky z Boskovic

říjen 2012
- Vydání brožurky Historie měšťanských 
domů na boskovickém náměstí

podzim 2013
- Osmé vydání knížky Miroslavy Minxové 
Pověsti a vyprávěnky z Boskovic

1

HISTORIE 
MĚŠŤANSKÝCH DOMŮ 

NA BOSKOVICKÉM 
NÁMĚSTÍ

Jaroslav Bránský, Jan Munk a František Šalé při křtu knihy Židé v Boskovicích

Prezentace knihy O. Sirovátky Lidové písně, dětské hry a pověsti z Boskovicka

Jaroslav Klenovský představil svoji 
knihu Židovská čtvrt v Boskovicích

Regionální noviny Boskovicka 29. 6. 1999
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Nezapomínáme na významné osobnosti a události
21. 3. 2001
- Vysazení Lípy tisíciletí na Nám. 9. květ-
na

14. 3. 2002
- Vzpomínka na 60. výročí odsunu Židů 
z Boskovic (U Vážné studny)
22. 10. 2002
- Čištění rituální lázně mikve

18. 10. 2003
- Odhalení busty Otakara Kubína

4. 5. 2004 
- Arno Pařík ze Židovského muzea v Praze 
potvrdil autentičnost mikve

5. 5. 2005
- Odhalení pamětní desky obětem náletu 
z 5. 5. 1945
8. 6. 2005
- Zpřístupnění mikve (grant Nadace OF)

14. 3. 2007
- Odhalení desky k odsunu Židů z Bosko-
vicka
10. 5. 2007
- Vyhlášení památného stromu před hra-
dem - svatebního dubu

22. 10. 2008
- Vzpomínkové setkání u pomníku Otaka-
ra Kubína

17. 6. 2010
- Vzpomínkové akce k výročí narození 
i úmrtí Antonína Trapla

28. 6. 2011
- Odhalení pamětní desky na Dětské léčeb-
ně pohybových poruch
29. 9. 2011
- Vzpomínková akce ke 150. výročí naro-
zení Augustina Bergera - odhalení pamětní 
desky

13. 3. 2012
- Vzpomínkové setkání u příležitosti 70. 
výročí odsunu Židů z Boskovicka v Muzeu 
Boskovicka

13. 9. 2013 
- Vzpomínka na padlé v Bitvě národů 
u dřevěného kříže za zámkem

24. 9. 2014
- Vzpomínkové setkání ke 100. výročí 
zahájení I. světové války


















Sponzorem akce je Josef Janků
- zahradnický podnik Šmelcovna

Eva Šmétková, Jiří Bušina 
a Jaroslava Kovaříková při 
odhalení desky

Jiří Bušina a Pavel Fried 
odhalili pamětní desky 
deportovaným židovským 
spoluobčanům

První jarní den 2001 - vysazení Lípy tisíciletí na Nám. 9. května Vzpomínka na 60. výročí odsunu Židů z Boskovic

Jaroslava Kovaříková na vzpomínko-
vém setkání k 70. výročí odsunu Židů

Autoři pomníku - Sochař Bedřich  
Čelikovský a slévárník Antonín Paděra

Slavnostní odhalení pomníku Otakara Kubína 18. října 2003
Eva Šmétková a kulturní rada  
francouzského velvyslanectví  
Jean-Luc GoesterRN Boskovicko 23. 10. 2003
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Vzpomínkové setkáníVzpomínkové setkáníVzpomínkové setkáníVzpomínkové setkáníVzpomínkové setkání
při příležitosti 100. výročí zahájenípři příležitosti 100. výročí zahájenípři příležitosti 100. výročí zahájenípři příležitosti 100. výročí zahájenípři příležitosti 100. výročí zahájení

I. světové válkyI. světové válkyI. světové válkyI. světové válkyI. světové války
- čtení z deníku legionáře J. Dudka- čtení z deníku legionáře J. Dudka- čtení z deníku legionáře J. Dudka- čtení z deníku legionáře J. Dudka- čtení z deníku legionáře J. Dudka
- výstavka dobového tisku a dalších- výstavka dobového tisku a dalších- výstavka dobového tisku a dalších- výstavka dobového tisku a dalších- výstavka dobového tisku a dalších

písemných dokladůpísemných dokladůpísemných dokladůpísemných dokladůpísemných dokladů
- oděvy ze začátku 20. století- oděvy ze začátku 20. století- oděvy ze začátku 20. století- oděvy ze začátku 20. století- oděvy ze začátku 20. století
   a další   a další   a další   a další   a další

setkání se konásetkání se konásetkání se konásetkání se konásetkání se koná
ve středu 24. září 2014 v 16 hod.ve středu 24. září 2014 v 16 hod.ve středu 24. září 2014 v 16 hod.ve středu 24. září 2014 v 16 hod.ve středu 24. září 2014 v 16 hod.

ve videosále kina Panorama.ve videosále kina Panorama.ve videosále kina Panorama.ve videosále kina Panorama.ve videosále kina Panorama.



Autor desky, Bedřich Čelikovský, Jaroslava Kovaříková a Jiří 
Bušina s delegací Národního divadla v Praze

Jaroslava Kovaříková děkuje primabaleríně 
Národního divadla v Praze Tereze Podařilové

Historička baletu Božena Brodská přednášela  
o životě a díle Augustina Bergera

Předsedkyně Eva Šmétková a starosta Jaroslav 
Dohnálek odhalili desku Augustinu Bergerovi

Jaroslav Klenovský slavnostně zpřístupnil rituální lázeň Mikve

Eva Šmétková a starosta Jaroslav Dohnálek 
odhalili pamětní desku Pavla Bačovského

Vzpomínkové setkání u pomníku Otakara Kubína  
29. října 2013

Jarmila Winklerová při vzpomínce na padlé 
v Bitvě národů

Vzpomínkové setkání ke 100. výročí zahájení I. světové 
války
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Místní i návštěvníky provedou  
Naučné stezky Boskovicemi i okolím

27. 6. 1999
- Otevření Naučné stezky Památky židov-
ského města v Boskovicích

22. 6. 2002
- Slavnostní otevření Naučných stezek Bos-
kovicemi a okolím - I. Hradní okruh

12. 7. 2004
- Otevření Doubravského okruhu

říjen 2012
- Vydání průvodce Historie měšťanských 
domů na boskovickém náměstí

22
Synagóga minor (bejt ha-midraš) - kulturní památka

Hranici ghetta v dnešní Traplově ulici tvořila ohradní ze (parkán) zahrady
pana faráře. Dodnes je na jejím nároží vidět železnou tyč, k níž se upevňoval
hraniční řetěz od protějšího židovského domu. Bohužel tato ulice byla nejvíce
postižena asanací po roce 1945. Největší ztrátu představuje zánik tak zvané syna-
gógy minor, podle místní tradice nejstarší boskovické synagógy. Existovala už
v 16. století v řadovém domě č. 7 v jeho prvním patře, zatímco v přízemí byla
náboženská škola. Koncem 17. století byla síň s Tórou zřízena v přízemí, naopak
škola se přestěhovala do prvního patra. Celý dům včetně sálu synagógy minor
sloužil jako tzv. studijní dům, proslavený zejména ješivou. Vyučoval zde m.j. Še-
muel ha-levi Kolin (1724 - 1806), zvaný Machcít ha-šekel podle svého spisu. Tento
dům kdysi souvisel se sousedním nárožním domem, v němž podle tradice
v nejstarších dobách byla úřadovna obce a snad byt rabínův. I tento dům (č. 5),
nejmalebnější v ghettu svým barokním ští-
tem a arkýřem na kamenných konzolách, byl
asanován po roce 1980 a nahrazen novo-
stavbou. Podobně byly asanovány a neade-
kvátně nahrazeny novostavbami další domy
U Templu, které byly kulturními památka-
mi. Zanikla také Löw Beerova synagóga (Tra-
plova č. 10) šikmo naproti synagóze minor.
Byla zřízena roku 1884 jako modlitebna pro
ženy v nadačním domě, kde byl i sirotčinec
a chudobinec.

23
Synagóga maior - kulturní památka č. 0377

Starou část postavil roku 1639 Sylvestr Fiota z italského města Chiavenny.
Roku 1698 byla rozšířena o novou část směrem k náměstí zdejšími staviteli. Bo-
hatá nástěnná výmalba s hebrejskými nápisy pochází ze začátku 18. století, ale
byla opravena po požáru roku 1772. V letech 1836/37 bylo přistavěno schodiště
na novou i starou ženskou galerii, goti-
zován portál a některá okna. Hebrejský
nápis nad vchodem na hrotité štítové plo-
še uvádí: „Obnoveno v roce místo posvě-
cení“, kde chronogram udává letopočet
přestavby. Budova byla citlivě opravena
v letech 1935/6. Její nynější rekonstruk-
ce začala po roce 1980. Všechny syna-
gógy a modlitebny v Boskovicích patřily
ortodoxnímu směru.
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„Palírna knížecí“ - Traplova 1

Na dobové kresbě Boskovic z roku 1728 je na tomto místě zakreslena pod
číslem 15 budova, z níž je vidět bohužel jen sedlová střecha. Podle legendy je to
„Palírna knížecí“, tedy lihovar či pálenice bo-
skovické vrchnosti. Jejím nájemcem byl vždy
Žid, který bydlel v dnešní Zborovské ulici č. 9.
Provozoval v pálenici i hospodu a měl pře-
zdívku „randár“. Podnik prodala vrchnost
roku 1892 Židu Berischovi. Později zde bý-
val obchod smíšeným zbožím. Ještě po roce
1945 zde byly nalezeny zbytky zařízení pále-
nice.

Památky
židovského města
v Boskovicích

Klub přátel
Boskovic

1999

25.
Dům „na císařské“ („Kaiserhaus“), Zborovská 11 - kult. památka
č. 0403

Požárem 1823 jen málo poškozený starobylý patricijský dům kupil roku 1855
Herrmann Ungar, přestavěl jej v empirovém stylu a roku 1860 sem přenesl výrobu
a výčep likérů, k nimž měl „císařské oprávnění“. Po roce 1880 přikoupil sousední
dům v Plačkově ulici. Pamětní deska (akad. sochař Bedřich Čelikovský) připomí-
ná, že se zde narodil spisovatel Hermann Ungar. Fasáda průčelí je členěna dvěma
profilovanými kordonovými římsami nad přízemím. Okna prvního patra jsou
v šambránách s návojovou parapetní římsou. Profilovaná podstřešní římsa nese
valbovou střechu. Balkón v ose průčelí spočívá na kamenných tvarovaných kra-
korcích a je vybaven empirovým zábradlím. V přízemí jsou pruské klenby.

Kulturní památkou č. 0404 je vedlejší dům č. 13. Bydlel v něm v 19. století
řezník Eisler, později zde byla Waltova židov-
ská tiskárna. Dveře mají kamenné ostění s nad-
světlíkem a mříží. Fasáda je členěna lesénami.
Okna jsou pravoúhlá s návojovou parapetní řím-
sou, pod ní vpadlá obdélníková zrcadla. Nad okny
snad bývala dříve empirová půlslunce. Dům byl
rekonstruován po roce 1823. Koncem 19. století
byl stavebně spojen se sousedním domem.
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Obytný dům Zborovská 5

Postavil jej roku 1709 Jakub Donát, nájem-
ce knížecí palírny. V interiéru je zachována sta-
rá dispozice, i když dům byl poničen požárem
1823. V prvním patře jsou cenné barokní dvou-
křídlové mřížové dveře. Ve sklepě byla roku 1994
identifikována zachovalá rituální lázeň (mikve).
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Brány do ghetta z „rynku“

Podle dobové městské kroniky „vrata u Židů z rynku“ začali zedníci stavět
5. května 1756 mezi oběma křesanskými domy na nároží, těsně u hranic ghetta.
Tuto bránu uzavírala a otevírala židovská obec.
Proto si měšané zbudovali ještě vlastní bránu
jen o málo blíže k náměstí. Byly to dva zděné
pilíře s obloukem. Křesanské město svou brá-
nu odstranilo roku 1852. Brána židovská přes
veškeré snahy Židů o její zbourání (od 1870) byla
odstraněna až kolem roku 1900 v souvislosti
s novostavbou tzv. Traplova domu (Masarykovo
náměstí č. 27).

Naučnou cestu

PAMÁTKY ŽIDOVSKÉHO MĚSTA V BOSKOVICÍCH
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Klub přátel Boskovic.
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Naučné stezky Boskovicemi a okolím

I. Hradní a oborský okruh
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Jiří Bušina při montáži tabule u přehrady Josef Šmétka a Zdeněk Vašek na Šmelcovně Zahájení na Doubravském okruhu

Eva Šmétková, starosta Josef Dohnálek a Oldřiška Sokolová 
při otevření naučné stezky - Hradního a oborského okruhu

RN Boskovicko 25. 6. 2002
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Pro veřejnost pořádáme výstavy a koncerty

Na zájezdech poznáváme blízká i vzdálenější místa

3. 11. 1996
- Výstava obrazů Josefa Biebra v sokolov-
ně

8. 10. 1997 
- Benefiční koncert bulharské altistky 
Juliany Ilievy a klavíristy Petra Vašíčka na 
podporu propagace židovského města

11. 6. 1997
- Výstava prací ze soutěže Boskovice mla-
dých výtvarníků na galerii sokolovny
22. 12. 1997
- Výstava obrazů Aloise Hejla

26. 4. 1998
- Výstava Pavla Bačovského v sokolovně
22. 10. 1998
- Benefiční koncert Josefa Špačka

14. 5. 1999
- Výstava obrazů Metoděje Fialy

duben 2000
- Výstava obrazů a ilustrací Libora Baláka

1. 10. 2002
- Výstava prací ze soutěže Malujeme 
s Kubínem v Galerii Otakara Kubína

29. 9. 2011
- Výstava ke 150. výročí narození Augusti-
na Bergera v přísálí kina

27. 11. 2012
- Výstava nejlepších fotografií ze soutěže 
Boskovice známé i neznámé - v přísálí 
kina

27. 3., 12. 6. a 11. 12. 2014
- Setkání s lidovou písní a lidovou muzikou 
Kohótek z Boskovic
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3. 10. 2006
- Zájezd do Hustopečí

3. 10. 2007
- Zájezd do Moravské Třebové

17. 6. 2008 
- Zájezd do Kartografického centra ve Vel-
kých Opatovicích
17. 9. 2008
- Vlakový zájezd do jeskyně Výpustek a na 
prohlídku historického oltáře v Adamově

28. 4. 2009 
- Zájezd do Pardubic
22. 9. 2009
- Zájezd do Poličky
7. 10. 2009 
- Autobusový zájezd do Jevíčka a Horního 
Smržova s vlastivědným kroužkem

11. 5. 2010
- Autobusový zájezd do Dolních Kounic, 
Moravského Krumlova (Muchova Slovan-
ská epopej) a do Ivančic
21. 9. 2010
- Zájezd do Olešnice na Moravě

17. 5. 2011
- Jarní výlet do Třebíče

27. 9. 2012
- Zájezd do Kunštátu a Rudky

29. 5. 2013
- Zájezd do Lysic

20. 5. 2014
- Zájezd do Brna - návštěva Ústředního 
hřbitova s průvodcem







vlakový zájezdvlakový zájezdvlakový zájezdvlakový zájezdvlakový zájezd
do Brna na Ústřední hřbitovdo Brna na Ústřední hřbitovdo Brna na Ústřední hřbitovdo Brna na Ústřední hřbitovdo Brna na Ústřední hřbitov
s návštěvou hrobů významnýchs návštěvou hrobů významnýchs návštěvou hrobů významnýchs návštěvou hrobů významnýchs návštěvou hrobů významných

osobností s průvodcem.osobností s průvodcem.osobností s průvodcem.osobností s průvodcem.osobností s průvodcem.
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v Brně sraz v 9.15 u Hlavního nádražív Brně sraz v 9.15 u Hlavního nádražív Brně sraz v 9.15 u Hlavního nádražív Brně sraz v 9.15 u Hlavního nádražív Brně sraz v 9.15 u Hlavního nádraží
z nádraží odjezd na hřbitov MHDz nádraží odjezd na hřbitov MHDz nádraží odjezd na hřbitov MHDz nádraží odjezd na hřbitov MHDz nádraží odjezd na hřbitov MHD
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U muzea v Hustopečích Na nádvoří zámku ve Velkých Opatovicích Výlet do Poličky

Zájezd do Třebíče

Návštěva Znojma


